
 

 

07/03/21 

 לכבוד: 

 רבקה אהרוני
 מוגש באמצעות המערכת המקוונת   הממונה על יישום חוק חופש המידע

 meida@eca.gov.ilוכן באמצעות דוא"ל                                                    רשות האכיפה והגבייה
 

 שלום רב, 

 1998-המידע, התשנ"חבקשה לפי חוק חופש הנדון: 

 

התשנ"ח   המידע,  חופש  חוק  להוראות  בהתאם  כי  לידיעתך  להביא  ביום   1998  –הריני  "החוק"(  )להלן: 

אל    10/02/21 המידע  לחופש  התנועה  ישראלהגישה  של    משטרת  עניינה  "הבקשה"(.  )להלן:  מידע  בקשת 

זה, בקבלת מידע אודות דוחות שניתנו לרוכבי כלים חשמליים  הבקשה, אשר מצורפת כנספח א' למכתב 

( לתקנות התעבורה, 3טז)39א. ו122בגין הפרת כל אחד מהתנאים הקבועים בתקנות    2020  –  2019בשנים  

 . 1961-תשכ"א

 

צורפת כנספח ב' למכתב זה, ובהתאם להוראות החוק, אבקשך להעביר , אשר ממשטרת ישראללאור תשובת  

ום מתן המענה כפי  לי  ועד  2019אל הח"מ את המידע הנוגע לרישוי גלגילנוע חשמלי לתקופה שהחל מיולי  

 שיפורט להלן: 

בפועל, .1 שנגבה  הכולל  בתקנות    הסכום  הקבועים  מהתנאים  אחד  כל  הפרת  ו 122בגין  ( 3טז)39א. 

 . 1961-תשכ"אה, לתקנות התעבור

 

, עמותה העונה על האמור בסעיף פטורה 1999-)ב( לתקנות חופש המידע )אגרות(, התשנ"ט6בהתאם לסעיף  

בחוק  כמשמעותה  רשומה  עמותה  היא  המידע  לחופש  שהתנועה  כיוון  כן,  על  הבקשה.  אגרת  מתשלום 

היא פטורה מתשלום   –, שהציגה אישור ניהול תקין ופועלת לקידום מטרה ציבורית  1980- העמותות, התש"ם

ש"ח, ובכל מקרה שבו יידרש    151לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של    העמותה מתחייבתאגרת בקשה.  

 להמשך הטיפול בבקשה.  הח"מ על ידכם סכום גבוה יותר, נדרשת מראש הסכמת

המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים יום    להזכירכם, על פי חוק חופש

זו. כמו כן, לפי סעיף   א לתקנות חופש המידע )אגרות(, חריגה מהמועדים הקבועים 6מעת קבלת בקשה 

 בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.

 

 בברכה,

 שי קלוט

050-8800536 

shaiklot@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:shaiklot@gmail.com


 

 

 

 

 : 10/02/21בקשת המידע שהוגשה למשטרת ישראל בתאריך   –נספח א' 

 

ועד ליום    2019חשמלי לתקופה שהחל מיולי    אבקשך להעביר אל הח"מ את המידע הנוגע לרישוי גלגילנוע

 מתן המענה כפי שיפורט להלן: 

בתקנות    .1 הקבועים  מהתנאים  אחד  כל  הפרת  בגין  שחולקו  הדוח"ות  ו 122מספר  לתקנות 3טז)39א.   )

 . 1961-התעבורה, תשכ"א

 .1הסכום הכולל של הדוחות הנזכרים בסעיף  .2

 , וזאת עד ליום מתן המענה. 2כר בסעיף הסכום הכולל שנגבה בפועל, מתוך הסכום הנז .3

כמו כן ככל שידוע למשטרת ישראל, על גוף או רשות נוספים המוסמכים ליתן דו"חות בגין הפרת כל אחד    .4

 ( לתקנות, נבקשך לציין אותם בתשובתם.3טז)39א. ו122מהתנאים הקבועים בתקנות 

 

 

 משטרת ישראל: תשובת  –' בנספח 


